
  

 
 

1. berilo: Joz 5,9-12; Psalm: Ps 34; 2. berilo: 2 Kor 5,17-21; Evangelij: Lk 15,1-3.11-32 

 

4. POSTNA NEDELJA 
 

Odnos z Bogom je edino, kar imamo 
 

Evangelist Luka rad poudarja Učiteljevo usmiljenje do grešnikov 
in nam predstavlja prizore odpuščanja (Lk 7,36-50; 23,39-43). 

Lahko rečemo, da je Jezus utelešenje usmiljene Božje navzočnosti 
med nami (Lk 6,36). Luka se osredotoča na podobo Boga, ki je 
bila razodeta že v Stari zavezi (Raz 34, 6), a se zdi, da so jo 
pismouki in farizeji žal prezrli in poudarjali podobo Boga, ki 

kaznuje potomce grešnikov (2 Mz 34,7). Farizeji in pismouki so se prav tako 
hvalili, da so v Božjih očeh pravični, ker ne kršijo postave. Jezus pa je v svojem 
nauku in s svojimi dejanji kritiziral takšno držo. On, "pravični" (1 Pet 3,18), 
"sprejema grešnike in je z njimi" (Lk 15,2). 
Pomislimo na priliko o cestninarju, ki gre domov iz templja opravičen, v 
nasprotju s farizejem, ki se je hvalil pred Bogom, medtem ko je obsojal svoje 

bližnje (Lk 18,9-14). Jezus nam pokaže, da je Božji način razmišljanja in 
delovanja povsem drugačen od našega. Bog je drugačen in njegova popolnost se 
razodeva v usmiljenju in odpuščanju grehov (Oz 11,8-9).  

Evangeljski odlomek je del niza treh prilik o usmiljenju in ima preambulo, ki nas 

vodi k razmišljanju o "vseh cestninarjih in grešnikih", ki so pristopili k Jezusu, 
da bi ga poslušali (Lk 15,1). Ti se zrcalijo v drži mlajšega sina, ki se opogumi in 
začne razmišljati o svojem stanju ter premišljevati, kaj je izgubil, ko je zapustil 
očetovo hišo (Lk 15,7-20).  

Zanimiva je uporaba glagola "poslušati", ki spominja na prizor z Marijo, Martino 
sestro, "ki je sedla k Gospodovim nogam in ga poslušala, ko je govoril" (Lk 
10,39); ali na veliko množico ljudi, "ki so ga prišli poslušat" (Lk 6,18). Jezus 

svojih sorodnikov ne priznava po krvnem sorodstvu ampak po njihovi drži 
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poslušanja (Lk 8,21). Marija, Jezusova mati, je pohvaljena zaradi kontemplativne 
drže poslušanja − vse je »shranila v svojem srcu" (Lk 2,19.51).  
Usmiljenje sočutnega očeta (Lk 15,20) je v nasprotju s strogim odnosom 

starejšega sina, ki svojega brata ne želi sprejeti kot takega (Lk 15,30). V tem 
lahko vidimo odnos pismoukov in farizejev, ki so godrnjali nad Jezusom, ker je 

sprejemal grešnike in z njimi jedel (Lk 19,1-10). To jim je preprečevalo, da bi 
poslušali Besedo in jo slišali.  
Nasprotje med bratoma je zelo nagovarjajoče. Mlajši brat spozna svojo bedo in 
krivdo ter se vrne domov, priznavajoč svojo grešnost (Lk 15,18-19.21). Starejši 
brat zavzame arogantno držo ne le do svojega brata, ampak tudi do svojega 

očeta! Je povsem drugačen od njega (Lk 15,20.28). Oče je podoba Boga Očeta, 
ki je poln usmiljenja in nas vabi k spreobrnjenju, k vrnitvi k njemu (Jer 3,12-14). 

 

Hvala ti, dobri in milostljivi Oče, vir brezmejne Ljubezni,  
da mi vsakič, ko pridem k tebi, prirediš praznovanje,  
se radostiš bližine z mano in me navdajaš z upanjem,  

da v odnosu s teboj lahko grem po poti, ki mi jo kažeš. 
 

Logotip škofovske sinode 2021–2023 

 

Veliko, mogočno drevo, polno modrosti in svetlobe, se izteza proti nebu. Kot 

znamenje življenja in upanja, izraža Kristusov križ. Nosi 

evharistijo, ki sije kot sonce. Horizontalne veje se odpirajo 

kot roki ali krila in predstavljajo Svetega Duha. Božje 
ljudstvo ni statično: giba se in neposredno namiguje na 
poimenovanje svetovne sinode, ki se glasi: Hoditi skupaj. 

Božje ljudstvo povezuje skupna moč, ki jo črpa iz Drevesa 
Življenja in ki spodbuja njegovo hojo. Petnajst silhuet 

povzema vse človeštvo v različnosti življenjskih situacij različnih generacij in 
izvorov. Ta vidik poudarja množica svetlih barv, ki so znamenje veselja. Med 

temi ljudmi: mladimi, starimi, moškimi, ženskami, najstniki, otroki, laiki, 
redovniki, starši, pari, samskimi, zdravimi, bolnimi, ki so vsi na isti poti, ni 
hierarhije; škof in redovnica, ne hodita pred njimi, ampak z njimi. Povsem 

naravno, so na začetku mladi in najstniki, ki spominjajo na Jezusove besede v 
evangeliju: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in 
razumnim, razodel pa otročičem.« (Mt 11,25) Horizontalni napis: Za sinodalno 

Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo sledi od leve proti desni v smeri 

poti, jo s tem poudarja in utrjuje in se zaključi z naslovom Sinoda 2021-2023, ki 

je umeščen višje in povzema celoto. Avtorica loga je Isabelle de Senilhes, 

Francozinja, ki živi v Parizu in deluje kot svobodna grafična oblikovalka in 
predstavnica za javnost. Slovensko verzijo logotipa je prilagodil Miha Omejc. 

 

 



OBVESTILA 

 

V noči iz sobote, 26. marca, na nedeljo, 27. marca, smo prešli na pomladanski 

čas, kar pomeni, da smo pomaknili urne kazalce za uro naprej.  

Večerne svete maše so od nedelje, 27. marca, ob 19. uri. 

 

Rožni venec molimo v cerkvi od ponedeljka do četrtka ob 

18.30 pred večerno sveto mašo. Pridruži se nam vsaj enkrat 
v tednu ali v mesecu. Z molitvijo rastemo na poti svetosti.  

V petek premišljujemo Križev pot.  
 

POSTNI SHODI 2022 V BAZILIKI LURŠKE MARIJE V BRESTANICI 

4. POSTNA NEDELJA - 27. 3. 2022 - ob 15. uri: ROŽNI VENEC, krajši 
KRIŽEV POT, SPOVEDOVANJE; ob 16. uri: SVETA MAŠA z govorom »Ne 

naveličajmo se delati dobro v dejavni ljubezni do bližnjega« - g. Rok Metličar, 

generalni vikar, dekan in predsednik škofijske Karitas.  

5. POSTNA (TIHA) NEDELJA - 3. 4. 2022 - ob 15. uri: KRIŽEV POT v naravi 
izpred cerkve svetega Boštjana do bazilike; ob 16. uri: SVETA MAŠA z 
govorom »Ne naveličajmo se ruvati zla in prositi odpuščanja v zakramentu 
pokore« - msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, celjski škof. 
Iz Brežic bomo organizirali prevoz, prijavite se v župnišču. 
 
Karitas pomoč Ukrajini Zahvaljujemo se za vsak vaš dar, ki ga lahko prispevate na 
Slovenska Karitas, Kristanova ul. 1, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0214 0001 555 761, 

sklic: SI 00 870, namen: pomoč Ukrajini. Prispevek v višini 5 EUR je mogoče 
posredovati s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919. Ob torkih od 9. do 12. ure 

in ob sredah od 15. do 16. ure v prostorih Župnijske Karitas v Slomškovem 
domu v Brežicah zbiramo: suho ali trajno ter dobro zapakirana osnovna živila, 
ki ne potrebujejo hlajenja (moka, testenine, mleko, olje, otroška hrana, 
konzerve: pašteta, ribe, narezek…), higienske pripomočke (pralni prašek, 
univerzalna čistilo, milo in šampon za osebno nego, pasta in ščetke), higienske 

robčke in plenice, vodo v plastenkah, oblačila za otroke, bombažno 
posteljnino, novo spodnje perilo in nogavice, odeje in spalne vreče. 
 

ŠTETJE NEDELJNIKOV  
Sv. Jožef, 19. 3., in 3. postna nedelja, 20. 3., – lepo in sončno vreme 

 Moški Ženske Otroci Skupaj 

Sobota, 18.00 26 49 7 82 

Nedelja, 8.00 21 40 3 64 

Nedelja, 10.00 23 42 34 99 

Nedelja, 18.00 11 16 0 27 

Skupaj 81 147 44 272 



                                          
10. obletnica 

 

 

NEDELJA 
4. postna; 

 

Peregrin,  

redovnik 

 

 

 

27. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Katarino, Štefana in Davida Zver 
za † Marjana Germovška (30. dan) 

 

za † Terezijo Živič in vse pokojne člane Živič in 
Žmavčič 

PONEDELJEK 
Proterij, škof 

28. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

 

za †  Ivanko Žmačič 

TOREK 
 Bertold,  

redovni ustanovitelj 

29. 3. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00  

za † Antona Slivška (nam. cv.) 
za †  PROjevke Rog: Petan Marjano (Krško), 
Cerar Štefi (Brežice), Kelich Cilka (Sele, Zg. Kot, 
Koroška Avstrija) 

SREDA 
Janez Klimak, opat 

   30. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

Sv. maše ne bo. 
Postna duhovna obnova za duhovnike Celjske 

škofije, Celje sv. Jožef od 9.00 do 16.00. 
za †  2 Jožeta Turk in ostalo sorodstvo 

ČETRTEK 
Gvido (Vido), opat 

   31. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

prošnja za brez nesreč pri delu 

PETEK 
Tomaž Tolentinski, 
misijonar, mučenec 

1. petek 

 

1. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

v čast srcu Jezusovemu za spreobrnjenje 
grešnikov; pobožnost 1. petka 

za mir na svetu, posebno v Ukrajini 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Frančišek Paolski, 
puščavnik, redovni 

ustanovitelj; 

1. sobota 

 

2. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

za † Kovač Zlatka (33 obl.) – mežnar v Brežicah 
od 1934-1989 

molitev pred Najsvetejšim za družine 

za † starše Pernišek, Škaler in teto Marijo 

NEDELJA 
5. postna - tiha; 

 

Rihard (Riko), škof 
 

 

 

3. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Vero Godler (nam. cv.) 

za † Tineta Žnideršič (obl.) 
 

za † Marijana Jačmenica (nam. cv.) 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po 
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  

 

V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k 
premišljevanju Križevega pota.  
 
Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice;  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si                    Župnijska Karitas: 041-754-877 

http://www.zupnija-brezice.si/

